
Տեղական Ժողովրդավարությանը,

Խաղաղությանը և Ճկունությանը

2022 ALDA Գլխավոր ասամբլեան 

Կտեսնվենք 2022 թվականի մայիսի 6-ին Ստրասբուրգում

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ALDA-ի հերթական տարեկան Գլխավոր ասամբլեան տեղի կունենա 2022
թվականի մայիսի 6-ին Ստրասբուրգում՝ Ստրասբուրգի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Միջոցառմանը

մասնակցելու են է ALDA-ի գործընկերները, Կառավարման խորհրդի անդամները և ընկերները, որպեսզի կիսվեն
Ասոցիացիայի արդյունքներով և ձեռքբերումներով՝ միաժամանակ քննարկելով ապագա քայլերն ու
ռազմավարությունները:
 
Հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները՝ ինչպիսին է՝ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը, պարզ է
դառնում, որ ALDA-ի հանձնառությունը՝ աջակցելու երկխոսության մշակույթին, տեղական համայնքների
հզորացմանը և լավ կառավարման ամրապնդմանը, կարևոր դեր է խաղում խաղաղության և ժողովրդավարության

խթանման գործում:
 
Վերջինս ոչ միայն ասոցիացիայի ուղեցույցն է, այլ նաև Եվրոպայի ապագայի մասին համաժողովի (CoFoE)
կենտրոնում գտնվող տասը առանցքային թեմաներից մեկն է, որտեղ ALDA-ն ոչ միայն խորապես ներգրավված է
եղել բազմաթիվ նախագծերի միջոցով, այլ նաև որպես «Եվրոպայի ապագայի մասին կոնֆերանսի մասին

քաղաքացիական հասարակության կոնվենցիայի» ժողովրդավարության կլաստերի համակարգող։

Հաստատեք ձեր մասնակցությունը

գրանցվեք ALDA-ի 2022թ Գլխավոր ասամբլեային

Մասնավորապես, CoFoE-ի ավարտին մոտ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները

կհավաքվեն Ստրասբուրգի գագաթնաժողովում՝ պատրաստակամություն հայտնելով ուշադրություն հրավիրել

մարդկանց կարիքների, հույսերի և ակնկալիքների վրա: Գագաթնաժողովի գաղափարը, այսպիսով,

քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելն է՝ միաժամանակ նրանց հզորացնելով:

 

ALDA-ի 2022 Գլխավոր ասամբլեան  նախատեսում է մի քանի կողմնակի միջոցառումներ ժողովրդավարական

կառավարման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման թեմայով: Ավելին, այն հիմնված կլինի երեք

գաղափարի վրա՝ միգրացիա, կլիմա և կրթություն, որոնք համապատասխանաբար կքննարկվեն EPIC, Կլիմայի

փոփոխություն և GEM-IN  նախագծերի շրջանակներում:

 

Ընդհանուր առմամբ, այս տարեկան հանդիպման ընթացքում ALDA-ն ավելի կզարգացնի իր գործողությունները՝

ընդգծելով իր նվիրվածությունը ավելի խաղաղ և ճկուն միջավայր ստեղծելու գործում՝ կառուցելով կամուրջներ և

հաստատելով համագործակցություն այլ շահագրգիռ կողմերի և իրողությունների հետ:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կայքում

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ:

Հինգշաբթի, 5 Մայիս 2022 տարի
9:00 - 17:00 - GEM IN Final Conference 

Location: Maison de la Région Grand-Est 

 

9:00 - 17:00 - EPIC Steering Committee 

Location: TbD 

Ուրբաթ, 6 Մայիս 2022 տարի
9:00 - 13:00 - 2022 ALDA Գլխավոր ասամբլեան 

Location: Maison de la Région Grand-Est 

 

14:30 - 16:00 - Climate of Change event 

Location: TbD 

 

18:30 - 20:30 - Meeting on Ukraine | EPIC & JEF 

Location: Aubette 

Շաբաթ, 7 Մայիս 2022 տարի
15:30 - 17:00 - March for Europe 

Location: Place Kléber 

Գրանցվել օրակարգին
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